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أسعد البنوان

عماد الغربللي ومبارك النزال

يوسف ناصر في مباراة الذهاب بني كاظمة والعهد

البرتقالي يتدرب على ملعب مدينة كميل شمعون استعدادًا للعهد

البنوان: كاظمة فريق عريق وال يتأثر بأي تغيير في الجهاز الفني
االخير من دائرة املنافسة، مضيفا ان 
املباراة لن تكون سهلة الن كاظمة 
يسعى الى ضمان الصدارة في حني 
يسعى اصحاب الضيافة الى حفظ 
ماء الوجه وحتسني الصورة في 

آخر مواجهة لهم في البطولة.

تعزيز الروابط

وق����ال أمني س����ر العهد محمد 
ل�»األنب����اء« لقد توطدت  عاصي 
العالقات اكثر مع كاظمة بعد رحلتنا 
الى تعزيز  الكويت، ونتطلع  الى 

هذه الروابط.
اما بالنس����بة الى الشق الفني 
فإن فريقنا خرج مبكرا من املنافسة 
على إحدى بطاقتي املجموعة اللتني 
ذهبتا الى كاظمة وناساف األوزبكي، 
لذا س����نواصل اش����راك الناشئني 
إلكسابهم مزيدا من اخلبرة. ونتطلع 
الى تالفي خسارة كبيرة، مشيرا 
الى غياب املدافع البرازيلي فابيو 
وحسن دقيق املوقوفني بعد نيلهما 

بطاقة صفراء ثانية.
وردا على اجراءات معينة تعتزم 
ادارة العهد اتخاذها تفاديا لتكرار 
حادثة اعتداء جمهور النجمة على 
السفارة الكويتية بعد مباراته مع 
القادسية االس����بوع املاضي، قال 
عاصي: »ال عالقة لنا مبا جرى اثر 
التأكيد  القادسية. وجندد  مباراة 
على حس����ن الروابط مع الشعب 
الكويتي ومع الكرة الكويتية. وال 
يعني ذلك، اننا لن ننتبه لتفادي ما 
حصل، باتخاذ اجراءات وقائية«.

م����ن جانب آخ����ر وصل أمس 
مراقب املباراة من املالديف، وطاقم 
احلكام القطري، وق����د نزلوا في 
فن����دق »لوميردي����ان كومودور« 
احلم����را. ويعقد ظه����ر اليوم في 
القاعة االعالمية للمدينة الرياضية 
االجتماع الفني العام، ثم املؤمتر 

الصحافي ملدربي الفريقني.

بيروت ـ ناجي شربل
خاض الفريق االول لكرة القدم 
في كاظم����ة تدريباته في بيروت 
مساء امس استعدادا ملباراته املهمة 
امام العهد اللبناني غدا في اجلولة 
االخيرة من منافس����ات املجموعة 
الثالثة للدور االول من كأس االحتاد 

اآلسيوي.
وتدرب »البرتقالي« على ملعب 
مدينة كميل ش����معون الرياضية 
الذي يحتضن املب����اراة والذي ال 
يبعد كثيرا ع����ن مقر اقامة الوفد 

في قرية الساحة التراثية.
التدري����ب املدرب جمال  وقاد 
يعقوب وعاونه الصربي فوكيان 
بحض����ور جمي����ع الالعبني حيث 
تركز التدريب على مترينات لفك 
العضالت وتقسيمة خفيفة منعا 
لالرهاق بعد السفر خصوصا ان 
معظم الالعبني بذلوا جهدا كبيرا في 
املباراة التي حققوا فيها انتصارا 
كبيرا على الساملية 4-1 في الدوري 
املمتاز اول م����ن امس. وكان وفد 
كاظمة وصل الى بيروت عصر امس 
وحظي باستقبال حافل من ادارة 
نادي العهد في صالة التشريفات 
باملطار، ولم يتدرب بسبب وصوله 

متأخرا الى بيروت.
وس����يتدرب اليوم على ارض 
ملعب املباراة، وتألف وفد كاظمة من 
32 شخصا وترأسه اسعد البنوان 
رئيس مجلس ادارة النادي، وضم 
فواز بخيت مدير الفريق واالداريني 
عصام سكني وعبداهلل الدوسري 
وجمال يعقوب )مدربا( وفايكوم 
وجوج����و )مس����اعدان للمدرب( 
ومارسيليو رودن )مدربا حلراس 
املرمى( ومحم����د صابر وجاكوب 
)اخصائيان للعالج الطبيعي( وعبد 
الرحيم صابر )مدلكا( ونور الدين 
عرب )عامال للتجهيزات( اضافة 
الى 19 العبا ه����م: احمد الفضلي 

وعبداهلل دشتي وجراح الظفيري 
وس����اندرو س����يلفا وناصر فرج 
وناصر الوهيب والكسندر انديتش 
ومحمد الداود وفهد العنزي وطارق 
الش����مري ويوس����ف ناصر وفهد 
الفهد وناصر شافي ومحمد العباد 
وعبدالرحم����ن الزمامي وعبداهلل 
الظفيري وعبدالعزيز كميل وطالل 

الفاضل وعبدالرحمن البناي.

البنوان: لن نتأثر بأي تغيير

من جانبه اشاد البنوان بحفاوة 
االستقبال، مشيرا الى ان ذلك ليس 
بغريب على أش����قائنا اللبنانيني 
نظرا للعالقة املتينة بني الناديني. 
معربا عن امله في ان تكون مباراة 
الغد رفيعة املستوى تليق باسم 
الفريقني خصوصا ان كاظمة يعول 
عليها كثيرا ف����ي ضمان صدارته 
للمجموعة الثالثة، مشددا على ان 
اللقاء س����يكون صعبا الن العهد 
يلعب على ارضه وبني جماهيره.
ارتياح����ه  البن����وان  واب����دى 
للمس����توى اجلي����د ال����ذي قدمه 
كاظمة امام الساملية اول من امس 
وفوزه 4-1، وقال ان الس����فر الى 
لبنان بعد هذا الفوز الكبير مينح 
»البرتقالي« جرعة معنوية عالية 
انه  لتحقيق انتصار غدا واثبات 
االحق بتصدر املجموعة ما يتيح 
له خوض مباراة الدور الثاني على 

ارضه في 11 مايو املقبل.
وعن اقالة املدرب اكد ان كاظمة 
فريق عريق وال يتأثر بأي تغيير 
في اجهزته الفنية معربا عن ثقته 
بقدرات الالعب����ني واجلهاز الفني 

بقيادة الوطني جمال يعقوب.
واعتبر فواز بخيت ان املباراة 
هامة وسيخوضها كاظمة وكأنها 
لقاء نهائ����ي لتحقيق الفوز حتى 
يضم����ن الصدارة بعي����دا عن اي 

احتماالت اخرى.
وقلل بخيت من تأثير الهزمية 
امام اجليش السوري في اجلولة 
الالعب����ني  ان  املاضي����ة، مؤك����دا 
جتاوزوها واجلهاز الفني وقف على 
االخطاء. معربا عن احترامه لفريق 
العهد وتشكيلته الشابة رغم خروج 

»التدريب« تخاطب عددًا من االتحادات

جورجيا يطلب مواجهة األزرق
عبدالعزيز جاسم ـ عبداهلل العنزي

عقدت جلنة التدريب برئاس���ة مبارك النزال 
في اللجنة االنتقالية اجتماعا مع املدرب الصربي 
غوران توڤاريتش للتباحث حول آخر التطورات 
بعد قرعة كأس آسيا 2011 التي أوقعت منتخبنا 
مع قطر املستضيف والصني وأوزبكستان، وجرى 
خالل االجتماع بحث العروض املقدمة من بعض 
االحتادات مثل العرض الذي وصل في كتاب رسمي 
من االحتاد اجلورجي الذي يرغب في مالقاة األزرق 
ولكن ل���م يتم حتديد موعد اللق���اء، وكانت نية 
اللجنة تتجه لرفض هذا الطلب في السابق ولكن 
بعد وقوع األزرق مع أوزبكستان ستعيد اللجنة 
حساباتها مرة اخرى نظرا لتقارب املستوى واألداء 

بني منتخبي جورجيا وأوزبكستان. 
وقد علمت »األنباء« ان جلنة التدريب ستبحث 
قريبا مراسلة عدد من االحتادات خلوض عدد من 
املباريات الودية معها وستوزع تلك املباريات على 
مدى طويل بطريقة مالئمة استعدادا للنهائيات، 

ويأتي في أولوية ه���ذه املباريات منتخبا كوريا 
الش���مالية واجلنوبية واليابان النه���ا متقاربة 
املستوى مع الصني وكذلك استراليا. وستبحث 
اللجنة ايضا اقامة مباريات مع منتخبات أوروبية 
تكون قريبة في ادائها من اداء أوزبكستان، كما ان 
االستعداد لقطر سيكون مع املنتخبات اخلليجية 
التي س���يلتقيها األزرق في »خليجي 20« باليمن 
املقررة في نوفمبر املقبل، وستقوم جلنة التدريب 

بإرسال كتب الى هذه املنتخبات. 
هذا ومن املقرر ان يق���دم اجلهاز الفني قائمة 
األزرق األولية في نهاية املوس���م احلالي على ان 
يكون التجمع االول للمنتخب بداية سبتمبر حسب 
برنامج االعداد، وستضم 32 العبا ومن املرجح ان 
يكون العب القادسية عبدالعزيز املشعان والعبا 
العربي أحمد الرشيدي وعلي مقصيد أبرز املنضمني 
اجلدد، باالضافة الى ع���ودة محمد جراغ وعادل 
حمود الى التشكيلة، حسبما أكدت مصادر مقربة 

من اجلهاز الفني.

أكد عدم تعديل أي مباريات حتى إن حدث تضارب مع كأس االتحاد اآلسيوي 

فوز معنوي للعربي والنصر في ختام الجولة الـ 20 للدوري الممتاز

الغربللي: لم نناقش استقدام حكم أجنبي للقادسية وكاظمة

الصليبخات أبعدها يوسف الثويني 
ببراعة الى ركني����ة، ليرد مهاجم 
األخض����ر الس����وري محمد زينو 
بانفراد آخر ولكنه أطاح به فوق 

املرمى »18«.
وفي الشوط الثاني دفع مدرب 
األخضر دراغان سكوستيش بكامل 
أوراقه بغية اخل����روج فائزا من 
املب����اراة عندما زج بالثالثي خالد 
الذي ش����ارك للمرة  عبدالقدوس 
األول����ى من����ذ إصابته في ش����هر 
ديسمبر، هذا باإلضافة إلى محمد 

جراغ وعلي اشكناني.
ومتك����ن محت����رف األخض����ر 
افتتاح  البوليڤ����ي خواكني م����ن 
النتيجة لفريقه من تسديدة قوية 
سكنت مرمى حارس الصليبخات 
اجلديد خالد الرشيدي )47( الذي 
شارك في اول مباراة له بالدوري 
احمللي منذ موسمني. وواصل العربي 
ضغطه واستطاع خالد عبدالقدوس 
إضافة الهدف الثاني )66(، قبل ان 
يعود خواكني ويختتم أهداف فريقه 
بالهدف الثالث في الدقيقة »69«.

واضاع ب����در املطيري ركلة جزاء 
للصليبخات تصدى لها الثويني 

ببراعة.
أدار اللقاء احلكم محمد بوجروة 
وأنذر مساعد عبداهلل من العربي 

وحمد العازمي من الصليبخات.

ان صادف����ت مباراتاهما 12 مايو 
في اآلس����يوي فعليهم����ا توزيع 
مجهوداتهم����ا واللعب بصف ثان 
او خوض املباراتني فهذا شأنهما 
الن جلنة املسابقات لن تؤجل او 
ترحل ايا م����ن املباريات احمللية 

بسبب ضيق الوقت. 
من جانبه قال احد املسؤولني 
في ادارة القادسية ان لكل حادث 
الن���ادي أخطر بأن  حديثا وان 
مباراة األصفر في الدور الثاني 
من كأس االحتاد اآلسيوي ستكون 
12 مايو لذلك ستكون لنا وقفة، 
ألن جدول توزيع مباريات كأس 
االحتاد اآلسيوي وصلنا قبل ان 
تضع جلنة املس���ابقات جدول 
مباريات كأس سمو األمير وسمو 
ولي العهد، وبالتالي فاخلطأ خطأ 
جلنة املسابقات وليس القادسية 
وعليها ان تتحمل سوء التخطيط 
وليس األندية، فمن غير املعقول 
ان نشارك في مباراتني مهمتني في 
اقل من 48 ساعة خصوصا انها 
تأتي في نهاية املوسم وسيكون 
اغلب الالعبني مرهقني ويحتاجون 

الى اكبر قدر من الراحة. 

عبداهلل العنزي ـ مبارك الخالدي
أخفق فريقا القاع )الصليبخات 
والتضامن( في حتقيق أي نتيجة 
ايجابية عندما خس����ر األول من 
العربي )0 � 3( كما خس����ر الثاني 
من النصر )0 � 1( وذلك في ختام 
اجلولة ال� 20 من الدوري املمتاز، 
ليتأجل حسم الصراع على املركز 
السابع والثامن إلى املرحلة األخير 

من عمر املسابقة.
جاء الشوط األول من لقاء النصر 
والتضامن متوسط املستوى، مع 
أفضلية من جانب النصر الذي بادر 
بالهجوم واالستحواذ على منطقة 
الوسط، في حني اعتمد التضامن 
على التكتل في منطقة الوس����ط 
املرتدة، وفي  الدفاعي والهجمات 
العنابي  الدقيقة 28 أجرى مدرب 
البرازيلي كابو تبديال اضطراريا 
بعد إصابة محمد راش����د وأشرك 
املهاجم مسعود فريدون بديال عنه، 
وشهدت الدقيقة 34 أول فرص اللقاء 
اخلطرة عن طريق مهاجم التضامن 
مشعل نايف الذي تلقى عرضية 
جميلة من فه����د دابس من اجلهة 
اليمنى سددها رأسية قوية ليبعدها 
حارس مرمى النصر احمد عادي 
بصعوبة الى خارج املنطقة، وجاء 
رد النصر بقوة بعد أربع دقائق عن 
طريق البديل مسعود فريدون الذي 

عبدالعزيز جاسم 
أكد رئيس جلنة املس����ابقات 
في احتاد الكرة عماد الغربللي ان 
اللجنة وجلنة احلكام لم تناقشا 
حتى اآلن م����ا اذا كانت مواجهتا 
كاظم����ة والقادس����ية والكوي����ت 
والصليبخ����ات حتتاج����ان ال����ى 
او ال،  االس����تعانة بحكام أجانب 
اللتان ستحددان  املباراتان  وهما 
مصير لقب الدوري املمتاز، الفتا 
الى انه اذا رأت جلنة احلكام ذلك 
فإننا بال شك سنحاول ان نستعني 

بحكام من اخلارج.
وأض����اف الغربللي: من وجهة 
نظري الش����خصية، املواجهة لن 
تكون بني فريقني متنافسني مثلما 
حدث في مباراة الكويت والقادسية، 
بل ه����ي بني فري����ق ينافس على 
اللقب ويريد الفوز، واآلخر املباراة 
بالنسبة له حتصيل حاصل وهو 
كاظمة، ولكننا في النهاية سنلبي 
رغبة جلنة احلكام في حال طلبت 

االستعانة بحكام أجانب.
ولفت ال����ى ان مباراتي الدور 
نصف النهائي من كأس سمو األمير 
اللتني ستجمع العربي مع القادسية 

افتتح التسجيل بعد تلقيه متريرة 
جميلة من فيصل العدواني ليسجل 
الهدف على ث����الث دفعات بعدما 
ارتطمت تسديدته باحلارس وليد 
وارد واملدافع ماجد مصطفى لتصل 
الى الش����باك في احملاولة الثالثة، 
لينتهي الشوط األول بتقدم النصر 

بهدف نظيف.
وفي بداية الشوط الثاني دخل 

التضامن بقوة أكثر وضغط منذ 
انطالق الشوط سعيا منه إلحراز 
هدف التعادل قبل نهاية الشوط، 
وس����ط تراجع واضح من جانب 
النصر الذي اعتم����د على التكتل 
الهدف  الدفاعي للمحافظ����ة على 
والهجمات املرتدة، التي لم تشكل 
خطورة كبيرة على مرمى التضامن، 
لينتهي اللقاء بفوز النصر بهدف 

نظيف.
وفي املباراة الثانية أتى الشوط 
األول فقيرا فنيا بعد أداء متحفظ 
من جانب الصليبخات الذي عمد 
على اخل����روج بأق����ل نتيجة في 
الشوط األول بغية مباغتة العربي 
في الثاني، وكان له ما أراد عندما 
انتهى الش����وط بالتعادل السلبي 
وكانت اخطر الكرات انفرادا ملهاجم 

والكويت مع كاظمة ستش����هدان 
حتكيما اجنبيا بال ش����ك، على ان 
يكون نهائ����ي األمير وولي العهد 

بإدارة محلية.
وع����ن احتمال إقام����ة مباراة 
فاصلة بني القادسية والكويت ان 
تعادل األول وفاز األخير، أش����ار 
الغربللي الى ان اللجنة ستضطر 

الى حتديد موعد لهذه املباراة من 
اآلن، إال ان هذه املباراة س����تكون 
على حساب مشاركاتهما اخلارجية 
ألنه ال ميكن متديد املسابقات أكثر 
من هذه الفت����رة جتنبا لعقوبات 
االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 
الذي طلب إنهاء املسابقات في اول 
مايو بسبب استعداد املنتخبات 

لكأس العالم. وعن وجود تعارض 
بني موعد مباراتي الدور الثاني في 
كأس االحتاد اآلس����يوي للكويت 
والقادسية وموعد مباراتي نصف 
نهائي كأس األمير قال ان مباراتي 
الفريقني آس����يويا 11 مايو املقبل 
ونصف نهائي كأس األمير في 14 
مايو وبالتالي هناك متسع، لذلك 

قضية جمال في طريق الحل
مازال���ت ادارة نادي العهد تبذل جهودا حثيثة النهاء 
قضية الكيني محمد جمال محترف كاظمة الذي اكتشف 
فجأة انه ممنوع من دخول لبنان بسبب تشابه في االسماء 
على ما يبدو، ومن املقرر ان يلتحق جمال بالوفد اليوم 

بعد استخراج تأشيرة الدخول اخلاصة به.

برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد الذي ناب عنه وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاس���ي افتتح���ت في النادي 
الكويتي الرياضي للمعاقني بطولة الكويت الدولية 
األولى أللعاب القوى للمعاقني )امليدان( بحضور 
الرئيسة الفخرية للنادي الشيخة شيخة العبداهلل، 
والس���فيرة األميركية لدى البالد ديبورا جونز 
ورئيس مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة املنظمة 
للبطولة مهدي العازمي، وامني السر العام للنادي 
مدير البطولة شافي الهاجري. وألقى رئيس اللجنة 
املنظمة مهدي العازمي كلمة رحب من خاللها مبمثل 
وراعي البطولة وكبار الضيوف، مش���يرا الى ان 
الكوي���ت حتتضن هذه األيام بطولة جديدة على 
مس���توى دولي، لتؤكد بذلك حرصها واهتمامها 
البالغ برعاية ودع���م رياضة املعاقني الى جانب 

سعيها الدائم على تعزيز اواصر االخوة والصداقة 
بني االشقاء.

ومن جهته، فقد أكد مدير البطولة شافي الهاجري ان 
بطولة الكويت الدولية أللعاب املعاقني معتمدة رسميا 
واملؤهلة لبطولة العالم التي ستقام في نيوزيلندا 
2011 ومعتمدة كذلك للتصنيف الطبي بجميع الفئات 
املش����اركة والتي تعد حتت اشراف االحتاد الدولي 
)IPC(. وبع����د ذلك اعلن ممثل راع����ي البطولة عن 
انطالق البطولة، معربا عن اعتزازه بأبناء النادي ملا 
قاموا به من جهد كبير لتنظيم هذه البطولة، مشيرا 
الى انه ال توجد اي عوائق عند هؤالء الرجال الذين 

الغوا من قاموسهم كلمة عاجز.
وقال العفاسي اتش����رف نيابة عن سمو رئيس 
مجلس الوزراء بحضور افتتاح البطولة واش����كره 

على رعايته البطولة ودعم ابنائه املعاقني.

وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي يتقدم احلضور في االفتتاح

افتتاح البطولة الدولية لـ »قوى  المعاقين«

)عادل يعقوب(احملترف البوليڤي خواكني تألق وقاد العربي للفوز على الصليبخات مسجال هدفني في مرمى حارس املرمى خالد الرشيدي


